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 طبٌعٌة الضوء:

 جسٌمٌة . -2موجٌة    -1للضوء طبٌعة ثنائٌة: 

 ٌعد الضوء المرئً نوعاً من اإلشعاع الكهرومؽناطٌسً .

هو شكل من أشكال الطاقة الذي ٌسلك السلوك الموجً فً اثناء الطبٌعة الموجٌة للضوء : 

 انتقاله فً الفضاء.

 -أمثلة لألشعة الكهرومؽناطٌسٌة:

 ون.المٌكروٌؾ واألشعة السٌنٌة وموجات برامج المذٌاع والجواالت والتلفزٌ -1

 -اقتراحات رذرفورد:

كتلة الذرة متمركزة فً النواة المحاطة وأن ان شحنة نواة الذرة موجبة اقترح رذرفورد 

 .باإللكترونات سرٌعة الحركة

 -اكتشاؾ العلماء لؽز السلوك الكٌمٌائً:

بدئوا فً اكتشاؾ ذلك اللؽز فً أوائل القرن التاسع عشر إذا الحظوا انبعاث ضوء مرئً من 

معٌنة عند تسخٌنها بواسطة اللهب. وأظهر تحلٌل هذا الضوء المنبعث ارتباط سلوك عناصر 

 العنصر الكٌمٌائً بتوزٌع االلكترونات فً ذراته.

 )خصائص الموجات(

 هو أقصر مسافة بٌن قمتٌن متتالٌٌن أو قاعٌن متتالٌٌن. -الطول الموجً : أ(

 (  وٌقاس بالنانومترات أو السنتمترات. גوٌرمز له بالرمز لمدا ) 

 هو عدد الموجات التً تعبر نفطة محددة خالل ثانٌة -التردد :ب( 

 (  s( )s\1وفً الحسابات )  Hzوٌقاس بوحدة  vوٌرمز له بالرمز 

 تعرؾ بأنها مقدار ارتفاع القمة أو انخفاض القاع من مستوى خط األصل. -سعة الموجة :ج( 

 

 

 

 

 الضوء وطاقة الكم                        الفصل األول               -الدرس األول:12                                      ص 
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 تنتقل الموجات الكهرومؽناطٌسٌة ومنها الضوء المرئً بسرعة ثابتة -د( سرعة الضوء:

          

 

 

 

 

هو عبارة عن سلسلة من الموجات المتصلة التً تسٌر بسرعة  -الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً :

 الضوء والتً تختلؾ فً التردد والطول الموجً فقط.

 األلوان عن طرٌق المنشور وٌنتج سلسلة من األلوان : نحلل -

 )أحمر ، برتقالً ، اصفر ، اخضر ، ازرق ، نٌلً ، بنفسجً(

____________________________________________________ 

 )الطبٌعة المادٌة للضوء(

 صؽٌرة محددة.أنه ٌمكن للمادة أن تكسب أو تخسر طاقة على دفعات بكمٌة  -مفهوم الكم:

عند تسخٌن قطعة حدٌدٌة تشع ضوء وكلما زادت حرارتها تتحول الى لون أحمر ثم مثال / 

 برتقالً واذا زادت الحرارة تتحول الى لون أحمر. وكلما سخن الحدٌد زادت طاقته.

 هو أقل كمٌة من الطاقة ٌمكن أن تكسبها الذرة أو تفقدها. -تعرٌؾ الكم:

 -اقة الكم:ط

 

 

واقترح بالنك أن الطاقة المنبعثة من األجسام                 ٌساوي  -ثابت بالنك :

 الساخنة مكمأة.

تنبعث اإللكترونات المسماة الفوتوإلكترونات من سطح الفلز عندما  -التأثٌر الكهروضوئً:

 ٌسطع ضوء بتردد معٌن أو اعلى منه على سطح الفلز.

 م الكتلة له ٌحمل كماً من الطاقة.جسٌ -تعرٌؾ الفوتون:

 Eفوتونhv=طاقة الفوتون تساوي حاصل ضرب ثابت بالنك فً تردد الضوء.  -طاقة الفوتون:

 

 معدل سرعة املىجة الكهرومغنبطيسية.

 v ג     c= 

 سرعة الضوء فً الفراغ 

 تساوي حاصل ضرب التردد 

 فً الطول الموجً

c .سرعة الضوء فً الفراغ : 

 : الطول الموجً. ג

V  .التردد : 

تختلؾ الموجات الكهرومؽناطٌسٌة عند بعضها البعض 

 فً التردد والطول الموجً وهً عالقة عكسٌة 

 وتتشابه فً السرعة.

 

Equantum =hv                             

 طاقة الكم تساوي حاصل ضرب ثابت 

 بالنك فً تردد الضوء.

 طاقة الكم. Eحٌث 

h  .ثابت بالنك 

V .التردد 

 )الفوتون( جسٌماتعن موجات و )الضوء عبارة

 الضوء النازل على معدن هو الفوتون والصادر من المعدن هو الفوتوإلكترونات. 
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 )طٌؾ االنبعاث الذري(

 كٌؾ ٌنتج الضوء فً مصابٌح النٌون؟ (1)

ذرات ٌنتج ضوء النٌون عند مرور الكهرباء فً انبوب ملئ بؽاز النٌون حٌث تمتص 

النٌون الطاقة وٌنتقل إلى حالة عدم االستقرار )إثارة( ولكً تعود إلى حالة االستقرار 

 ٌنبؽً ان تبعث ضوء لكً تطلق الطاقة التً امتصتها.

 تعرٌؾ طٌؾ االنبعاث الذري: (2)

هو مجموعة من ترددات الموجات الكهرومؽناطٌسٌة طٌؾ االنبعاث الذري لعنصر ما 

 المنطلقة من ذرات العنصر.

 أمثلة على طٌؾ االنبعاث الذري: (3)

 . االسترانشٌوم ٌعرض على لهب ٌعطً لون أحمر ممٌزاً.2اللمبة               .1

 ( استخدامات طٌؾ االنبعاث الذري:4)

 العنصر جزًءا من مركب.ٌستخدم لتعّرؾ العنصر أو تحدٌد ما إذا كان ذلك 

 

الضوء ٌسلك سلوك  :. الطبٌعة الموجٌة8

الضوء  :الموجات. أما الطبٌعة المادٌة

 ٌسلك سلوك الجسٌمات.

 . األجسام الساخنة.9

 . حلها بالملزمة.10
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 -اقتراحات بور:

 ٌسمح لإللكترونات أنو توجد فٌها. مستوٌات طاقة معٌنةاقترح ان لذرة الهٌدروجٌن  -1

 فً مدارات دائرٌة.اقترح ان اإللكترون فً ذرة الهٌدروجٌن ٌتحرك حول النواة  -2

اقترح ان ذرة الهٌدروجٌن تكون فً حالة استقرار واذا امتص االلكترونات طاقة  -3

 ٌنزل الى اسفل ٌطلق هذه الطاقة وٌشع ضوء.ٌصعد إلى اعلى وحتى 

 (.nخصص لكل مدار عدد صحٌح ٌسمى العدد الكمً ) -4

 .)حالة اثارة(كلما بعدنا عن النواة زادت الطاقة  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -حدود نموذج بور:

 )اعتمد على الهٌدروجٌن فقط النة سهل(انه لم ٌستطٌع تفسٌر طٌؾ أي عنصر آخر.  -1

 للذرات.انه لم ٌفسر السلوك الكٌمٌائً  -2

 25)النموذج المٌكانٌكً الكمً للذرة( صـ

 اعتقد دي برولً أن للجسٌمات المتحركة خواص الموجات. -مبدأ دي برولً: -1

 اشتق دي برولً المعادلة التالٌة:

 

 

 بعض المفاهٌم الرئٌسٌة

 هً الحالة التً تكون إلكترونات الذرة فٌها ادنى طاقة. حالة االستقرار

 هً الحالة التً تكتسب إلكترونات الذرة الطاقة فتصبح فً حالة إثارة. حالة االثارة

 (nهو العدد المخصص لوصؾ اإللكترونات فً مجاالت الطاقة الرئٌس ) العدد الكمً

 نظرٌة الكم والذرة.                                                  -الدرس الثانً:

2-1 
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 العالقة بٌن الجسٌم والموجة الكهرومؽناطٌسٌة

طول موجة الجسٌم هً النسبة بٌن ثابت بالنك، وناتج ضرب 

 كتلة الجسٌم فً تردده.

 تمثل التردد vتمثل طول الموجة           ג

m        تمثل كتلة الجسٌماتh ثابت بالنـك 
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ٌنص على أنه من المستحٌل معرفة سرعة جسٌم ومكانه فً  -مبدأ هاٌزنبرج للشك: -2

 الوقت نفسة بدقة.

معادلة على اعتبار أن الكترون ذرة  اشتق شرودنجر -معادلة شرودنجر الموجٌة: -3

الهٌدروجٌن موجة. وظهر أن نموذج شرودنجر لذرة الهٌدروجٌن ٌنطبق جٌداً على 

 جمٌع العناصر األخرى.

هو نموذج ٌعامل  -: )النموذج الموجً المٌكانٌكً(النموذج المٌكانٌكً الكمً للذرة 

 االلكترونات على  أنها موجات.

 والسحابة.المستوى  -4

 ٌصؾ الموقع المحتمل لوجود إلكترون -المستوى:

 مناطق حول النواة ٌحتمل أن ٌوجد فٌها االلكترون. -السحابة:

 )السحابة االلكترونٌة تكون أكثر كثافة عند النواة.(

 

 )مستوٌات ذرة الهٌدروجٌن(

 مجموع المستوٌات الفرعٌة الفرعٌةالمستوٌات  المستوٌات الثانوٌة (nعدد الكم الرئٌس)

1 s 1 1 

2 s 

p 

1 

3 

 
4 

3 s 

p 

d 

1 

3 

5 

 

9 

4 s 

p 

d 

f 

1 

3 

5 

7 

 

 

16 

 

 

 سحابة

 )مستوى( مجال
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 هو ترتٌب اإللكترونات فً الذرة. -التوزٌع اإللكترونً:

 )ٌحدد التوزٌع اإللكترونً فً الذرة باستخدام ثالث قواعد.(

 ٌنص على أن كل إلكترون ٌشؽل المستوى األقل طاقة. -مبدأ أوفباو)البناء التصاعدي(:

ٌنص على أن عدد إلكترونات المستوى الفرعً الواحد ال ٌزٌد عن  -مبدأ باولً:

 الكترونٌن وٌدور كل منهما حول نفسة باتجاه معاكس لألخر.

ت الفرعٌة المتساوٌة الطاقة تنص على أن اإللكترونات تتوزع فً المستوٌا -قاعدة هوند:

 بحٌث تحافظ على أن ٌكون لها االتجاة نفسة من حٌث الدوران،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كترونً هً:لهناك ثالث طرق لكتابة التوزٌع اإل

 )الترمٌز اإللكترونً( -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نستلؾ  9أو  4وصل عدد الكتروناته  dتوجد هناك حالة شاذة بالتوزٌع االلكتورنً إذا كان 

 ()لٌستقر  . 11أو الـ  5من الذي قبلة حتى ٌكمل الـ 

 التوزٌع اإللكترونً -الدرس الثالث:

3-1 

 )رسم مربعات المستوٌات( -2

مثال/ لرسم مربعات المستوٌات ٌجب ان نمثل 

بالتوزٌع االلكترونً او ترمٌز الؽاز النبٌل حتى 

 نرسم مربعات المستوٌات.

 S               ٌوجد به مربع واحد الن عدد

و وبه الكترونٌن اذاً   1المستوٌات الفرعٌة به 

 على فوق والثانً ع تحتنمثل له سهمٌن األول 

P                          ٌوجد به ثالث مربعات

اسهم الن  6وبه  3الن عدد المستوٌات الفرعٌة 

 ونبدا االسهم اوال باالعلى.  6وناته عدد الكتر

 .  fو   dوهكذا للـ 

 

 

 



 
 فيصل عبداهلل الزهراني -   2كيمياء  7

 ٌجب حفظ هذه حتى نتقن طرٌقة الؽاز النبٌل -ترمٌز الؽاز النبٌل: -3

 م رمز االختصار توزٌعة اإللكتورنً إلى )حسب العنصر( –من 

3 - 9 2s  2p { 2He } 1 

11 - 17 3s  3p { 10Ne } 2 

19 - 35 4s  3d  4p { 18Ar } 3 

37 - 53 5s  4d  5p { 36Kr } 4 

54 - 85 6s  4f  5d { 54Xe } 5 

 

 التمثٌل النقطً لإللكترونات )تمثٌل لوٌس(

 النبٌل .مثال/ أوال نمثل العنصر بأي طرٌقة سواء كانت بالترمٌز االلكترونً أو بالؽاز 

ومن ثم ناخذ أكبر عدد رئٌسً ونجمع الكتروناته ونمثل رمز العنصر محاطاً بنقاط )عدد النقاط 

 على عدد االلكترونات(

 54Xe: {36Kr} 5s2   4d10  5p6   -         Xeمثال/ 

 تعرؾ بأنها إلكترونات المستوى الخارجً للذرة. -الكترونات التكافؤ:

 اكبر مستوى. نجمع الكترونات حقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 41ص مراجعة التقوٌم 
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 المساهمات فً تصنٌؾ العناصر
 

 
 جون نٌوالندز

 .رتب العناصر تصاعدٌات وفق الكتل الذرٌة 

 .الحظ تكرار خواص العناصر لكل ثمانٌة عناصر 

 .وضع قانون الثمانٌات 

 رتب العناصر تصاعدٌاً وفق الكتل الذرٌة.  لوثر ماٌر

 عالقة بٌن الكتل الذرٌة وخواص العناصر. أثبت وجود 

 
 دٌمتري مندلٌؾ

 .رتب العناصر تصاعدٌاً وفق الكتل الذرٌة 

 .أثبت وجود عالقة بٌن الكتل الذرٌة وخواص العناصر 

 .تنبأ بوجود عناصر ؼٌر مكتشفة، وحدد خواصها 

 الذري. اكتشؾ أن العناصر تحتوي على عدد فرٌد من البروتونات سماه العدد  هنري موزلً

 .رتب العناصر تصاعدٌا وفق العدد الذري، مما نتج عنه نموذج لدورٌة خواص العناصر 

 

 )ًٌتشابهون جمٌعهم فً ترتٌب العناصر وفق الكتل الذرٌة. )ماعدا موزل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )الجدول الدوري الحدٌث(

 ٌتكون الجدول الدوري الحدٌث من مجموعة مربعات ٌحتوي كل مربع على:

. ورتبت العناصر تصاعدٌا حسب العدد الذري  وعدده الذري وكتلته الذرٌةاسم العنصر ورمزة 

 .فً سلسلة من األعمدة وتعرؾ بالمجموعات او العائالت، وفً صفوؾ تعرؾ بالدروات

 18المجموعات=    -      7الدروات = 

 تصنؾ العناصر الى فلزات والفلزات واشابة فلزات.

 وصلبة وجٌدة التوصٌل بالكهرباء.عناصر تكون ملساء والمعة  -الفلزات :

 ؼازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن وردٌئة التوصٌل بالكهرباء والحرارة. -الالفلزات:

 خواص فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة مشابهة للفلزات والالفلزات. -أشباة الفلزات:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )الجدول الدوري( مهم جداً    54– 55مذاكرة الصفحة 

 الباب الثانً                اإللكترونًالتوزٌع  -الدرس األول:                             50ص     
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 :18-13ومن  2و 1 هً العناصر من مجموعة  -العناصر الممثلة. 

 :12إلى  3هً العناصر من مجموعة  -العناصر االنتقالٌة. 

 :ماعدا الهٌدروجٌن(. 1هً عناصر المجموعة  -العناصر القلوٌة( 

 :2توجد هذه الفلزات فً المجموعة  -العناصر القلوٌة األرضٌة . 

 : تقسم العناصر االنتقالٌة إلى 

 .12إلى   3تكون من مجموعة فلزات انتقالٌة :  -1

تقعان أسفل الجدول الدوري، وهً تنقسم إلى سلسلتٌن:  -فلزات انتقالٌة داخلٌة: -2

 الالنثانٌدات و األكتنٌدات.

 :17هً عناصر المجموعة  -الهالوجٌنات . 

 :18هً عناصر المجموعة  -العناصر النبٌلة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 رتبت العناصر فً الجدول الدوري ضمن مجموعات حسب توزٌعها اإللكترونً.

فً حٌن أن لعناصر  2والمجموعة الثانً  1عدد إلكترونات التكافؤ للمجموعة األولى 

 إلكترونات ماعدا الهٌلٌوم. 8ففً كل منها   18ثالثة الكترونات وهكذا أما   13المجموعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرٌقة تحدٌد الفئة والدورة والمجموعة لكل عنصر حسب توزٌعه اإللكترونً.

 . s   p   d   fٌنقسم الجدول الدوري إلى أربع فئات   

  

 توضح الجدول الدوري مصطلحات

 الباب الثانً                تصنٌؾ العناصر -:ثانًالدرس ال                            58ص     
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 : sالفئة  -1

 رمز .آخر  الفئة -أكبر مستوى   الدورة  -   sهو عدد إلكترونات  رقم المجموعة

 : pالفئة  -2

 آخر رمز. الفئة  -أكبر مستوى   الدورة -  p  + 10+ عدد إلكترونات  s= عدد إلكترونات  رقم المجموعة

 : dالفئة  -3

 آخر رمز.الفئة   -أكبر مستوى   الدورة -   d+ عدد إلكترونات  sرقم المجموعة = عدد إلكترونات 
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هو نصؾ المسافة بٌن نوى الذرة المتطابقة والمتحدة كٌمٌائٌاً بروابط فٌما  -نصؾ قطر الذرة:

 بٌنهما.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نصؾ القطر عند االنتقال من الٌسار إلى الٌمٌن عبر الدورة. ٌنقص

 .نصؾ القطر كلما اتجهنا إلى اسفل عبر المجموعة ٌزداد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو ذرة أو مجموعة ذرٌة لها شحنة موجبة أو سالبة. -:األٌون

 ذرة العنصر فً الحالة الؽازٌة.هً الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون من  -طاقة التأٌن:

تعرؾ على أنها مدى قابلٌة ذرات العنصر على جذب اإللكترونات فً الرابطة  -الكهروسالبٌة:

 الكٌمٌائٌة.

 المجموعة 1 2 13 14 15 16 17 18

 الفقد واإلكتساب 1+ 2+ 3+ ± 4 3- 2- 1- صفر

 مــثــال               -            -

  فــــــــقـــــــــد - كـــتــــســـــابا

 

 )كلما زاد فقد اإللكترون قل حجم األٌون.  )عالقة عكسٌة 

 )كلما زاد عدد اإللكترونات المكتسبة زاد الحجم.  )عالقة طردٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثانً                         تدرج خواص العناصر -الثالث:الدرس                             63ص     
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 ر ر
1 

طاقة  18فً المجموعة 

 تكون أعلى شئالـتأٌن 

أما الطاقة الكهروسالبٌة 

 تكون صفر. )اقل شئ(.

ن 
طاقة التأٌ

تقل 

سالبة .
 والكهرو

تزٌد طاقة التأٌن والكهروسالبٌة عند 

 االنتقال من الٌسار إلى الٌمٌن

  -طاقة الـتأٌن والكهروسالبٌة خالل الدورة: -طاقة الـتأٌن والكهروسالبٌة خالل المجموعة:

تنص على أن الذرة تكتسب اإللكترونات أو تخسرها أو تشارك بها  -القاعدة الثمانٌة:

 المجموعة األولى إلنها تحتاج إلى الكترونٌن فقط. القاعدة ال تشملوهذه لتستقر.  
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 ذرة لها شحنة موجبة أو سالبة. -األٌون:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌتكون عندما تفقد الذرة اإللكترونات -األٌون الموجب:

 رمز األٌون المفقودةاإللكترونات  عدد التوزٌع اإللكترونً )الؽاز النبٌل( مثال رقم المجموعة

1 3Li [He] 2s1 1     

2 20Ca [Ar] 4s2 2      
13 13Al [Ne] 3s2  3p1 3      

 ٌفقد على عدد الكتروناته. 3 ,2 ,1إذا كان عد األلكترونات  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌتكون عندما تكتسب الذرة إلكترون أو أكثر. -األٌون السالب:

 رمز األٌون المكتسبة عدد اإللكترونات (التوزٌع اإللكترونً )الؽاز النبٌل مثال رقم المجموعة

15 7N [He] 2s2  2p3 3     
16 8O [He] 2s2  2p4 2     
17 17Cl [Ne] 3s2  3p5 1     

 إلكترونات. 8ٌكتسب حتى ٌصل إلى  7, 6, 5إذا كان مجموع عدد اإللكترونات  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكثر الفلزات نشاطاً فً الجدول الدوري. 2و  1فلزات المجموعة 

 بالكاتٌوناألٌون الموجب ٌسمى      -      باالنٌون.األٌون السالب ٌسمى أٌضا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 تتجاذب األٌونات ذات الشحنات المختلفة لتكون مركبات أٌونٌة متعادلة كهربائٌاً.

 ت المختلفة فً المركبات األٌونٌةلكهروستاتٌكٌة التً تجذب األٌونات ذات الشحناهً القوة ا الرابطة األٌونٌة

 هً المركبات التً تحتوي على روابط أٌونٌة. المركبات األٌونٌة

 

 الثالثالباب                          تكون األٌون -الدرس األول:                            84ص     
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 الثالثالباب                   الروابط والمركبات األٌونٌة -الدرس الثانً:                            88ص     
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 س/ كٌؾ تتكون المركبات األٌونٌة للعاصر التالٌة:

Cl , Ca 

 أوالً/ نوزع بالؽاز النبٌل ثم نرى هل هً تكتسب ام تفقد.

         Ca : [Ar] 4s2 

 Cl: [Ne] 3s2  3p5  نضرب باثنٌن حتى تطلع زي الً فوق

                             2Ca Clتصبح فً الحالة النهائٌة هكذا: 

 تركٌب هندسً للجسٌمات ثالثً األبعاد. -الشبكة البلورٌة :

بان لها درجات انصهار تمتاز  –مواد صلبة وهشة  -:فٌزٌائٌة للمركبات األٌونٌة خواص

 تذوب فً الماء.  – عالٌة

 محلول مصهور ٌوصل الكهرباء. -اإللكترولٌت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هً الطاقة الالزمة لفصل األٌونات عند بعضها البعض فً المركب  -طاقة الشبكة البلورٌة:

 األٌونً.

 دٌة؛ كلما زادت طاقة الشبكة البلورٌة مع زٌادة الموجب والسالب.طر( مقدار الشحنة: 1

 عكسٌة ؛ كلما كان حجم األٌون اصؽر زادت طاقة الشبكة البلورٌة. والعكس( حجم األٌون: 2

 

 

 

 تمثل أبسط نسبة عددٌة بٌن االٌونات. -وحدة الصٌؽة الكٌمٌائٌة:

 شحنة األٌون األحادي. -عدد التأكسد:

 ذرة عنصر تكسب أو تفقد الكترون أو اكثر. -االٌون االحادي الذرات :

 

 

 

 2ٌفتقد 

𝐶𝑙  1 ٌكتسب 

 الثالثالباب                   صٌػ المركبات األٌونٌة وأسماؤها. 1الدرس الثالث:                         96ص
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 رقم المجموعة 1 2 3 15 16 17

 عدد التأكسد 1+ 2+ 3+ 3- 2- 1-

 

 أمثلة لصٌػ المركبات األٌونٌة التالٌة:

Mg  ,  Cl                                                                

 2Mg Cl                                       2              1     الصٌغة النهائٌة:

Br  ,  Al                               سالب                                       

 Al Br3                                          1              3  الصٌغة النهائٌة:  

Ca  ,  S                                                                               

 Ca S                                        2            2الصٌغة النهائٌة:    

 صٌػ المركبات األٌونٌة العدٌدة الذرات: ٌجب حفظ هذه االٌونات العدٌدة الذرات:

 األٌون االسم األٌون االسم

    األمونٌوم
     الكلوراٌت  

  
    النٌترٌت

     الكلورات  
  

    النترات
    األٌودات  

  
    الكربونات     الهٌدروكسٌد

   
    الكبرٌتٌت     السٌانٌد

   
     البٌكربونات

    الكبرٌتات  
   

    الفوسفات
   

 

 لكتابة صٌػ المركبات األٌونٌة العدٌدة الذرات مثل :

    ات                          رالكالسٌوم والكلو (1
              

 Ca (CIO3)2                   2               1الصٌؽة النهائٌة:  

 

 

 

 

 

 ًالٌسار والسالب فً الٌمٌنالموجب ف 

.المتشابهة تروح مع بعض 

 96جدول ص
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 الٌمٌن                             -أسماء األٌونات والمركبات األٌونٌة:

 احادي الذرة . السالب( إذا كان األٌون 1)

 اسم األٌون السالب + )ٌد( + اسم االٌون الموجب .               عنصر واحد

 : Na Clكلورٌد الصودٌوم أمثلة/ 

 

 (13)ص 99الجدول ص          عدٌد الذرات:( إذا كان األٌون السالب 2)

 اسم االٌون السالب + اسم االٌون الموجب.

 :  Na  No3نترات الصودٌوم أمثلة/ 

 االٌون الموجب له اكثر من عدد تأكسد.( إذا كان 3)

 ٌضاؾ رقم التأكسد إلى اخر اسم االٌون الموجب.

Fe2  O2 ( أكسٌد الحدٌد :II  ) 

 األٌونات الشائعة المجموعة

6                 

8                    

11                                             

 

 

 

 

هً قوة التجاذب بٌن االٌونات الموجبة للفلزات وااللكترونات الحرة فً  -الرابطة الفلزٌة:

 الشبكة الفلزٌة .

 صلبة فً درجة حرارة الؽرفة( 3( المعة   )2( ملساء   )1) -خواص الفلزات :

 ( قابلة للطرق والسحب.5جٌدة التوصٌل بالحرارة والكهرباء   )( 4)

 هً خلٌط من العناصر ذات الخواص الفلزٌة الفرٌدة. -تعرٌؾ السبائك:

 ( الحدٌد الزهر.3( البرونز    )2( الفوالذ     )1) -أمثلة على السبائك:

 

 الثالثالباب               الروابط الفلزٌة وخواص الفلزات -الدرس الرابع:                  88ص     
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هً الرابطة الكٌمٌائٌة التً تنتج عن مشاركة كالً من الذرتٌن الداخلتٌن  -الرابطة التساهمٌة:

 عندما ترتبط ذرتان أو اكثر برابطة تساهمٌة. الجزئوٌتكون فً تكوٌن الرابطة بزوج إلكترونات أو اكثر. 

 الروابط التساهمٌة األحادٌة:

 هً عندما ٌشترك زوج واحد من االلكترونات فً تكوٌن رابطة.

 F   +   F                /  1مثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 O                                                                   2H  +  O   / 2مثال

 

 تمثل النقاط على عقارب الساعة ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموعة 1 2 13 14 15 16 17

 عدد النقاط التً نضعها فوق العنصر 1 2 3 4 5 6 7

 

 oتسمى الرابطة التساهمٌة األحادٌة روابط سٌجما، وٌرمز إلٌها بالرمز 

 الروابط التساهمٌة المتعددة:

 -الروابط الثنائٌة: أ.

 O  +   O                                                                      2 مثال/  

 σ      ,  (π  )نوع الروابط:  

 دائما األولى سٌجما والبقٌة باي )على عدد الروابط التساهمٌة(

 -ب. الروابط الثالثٌة:

 +  N  N                                                                      2 مثال/  

 σ     ,2(  𝜋   )نوع الروابط   : 

 

 الرابعالباب                      الرابطة التساهمٌة -الدرس األول:                      118ص     
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F   F  النقاط الحمراء هً زوج رابط وهً باألساس الكرتون

 فردي الكن جمعناها حتى تصل لحالة االستقرار.

H    O 

       H 
الهٌدروجٌن ٌستقر بزوج واحد فقط 

 الن            H)الكترونٌن( ووضعنا اثنٌن 

 

 O     O 

 N       N 

 تتكون هذه الروابط عندما تشترك ذرتان بزوجٌن من االلكترونات فٌما بٌنهما. -الروابط الثنائٌة:

 تتكون هذه الروابط عندما تشترك ذرتان فً ثالثة ازواج من االلكترونات فٌما بٌنهما. -الروابط الثالثٌة:
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 همٌة:قوة الرابطة التسا

 Hــــ F:  طاقة تفكك منخفضة   :  ضعٌفة  :  طوٌلة  الروابط األحادٌة:  

 O    O:  طاقة تفكك عالٌة  :  قوٌة  :  قصٌرة    الروابط الثنائٌة:

 N    N:  طاقة تفكك عالٌة جداً  :  قوٌة جداً  :  قصٌرة جداً  الروابط الثالثٌة:  

 التساهمٌة.هً الطاقة الالزمة لكسر الرابطة طاقة تفكك الرابطة: 

 ٌنتج عنة طاقة.عند تكوٌن الرابطة: 

 ٌحتاج إلى طاقة.عند كسر الرابطة: 

التفاعل الكٌمٌائً الذي ٌحتاج إلى كمٌة من الطاقة لكسر الروابط الموجودة فً المواد  التفاعل الماص للطاقة
 الناتجة.المتفاعلة أكبر من الطاقة التً تنبعث عندما تتكون روابط جدٌدة فً جزٌئات المواد 

التفاعل الكٌمٌائً الذي ٌرافقه انبعاث طاقة أكبر من الطاقة الالزمة لكسر الروابط فً  التفاعل الطارد للطاقة
 جزٌئات المواد المتفاعلة.

 

 

 

 طرٌقة تسمٌة الجزٌئات :

 

 2    5           مثال/

 الفوسفور+  ثانً + العنصر +)ٌد(+  خامس           

 ثانً الفوسفور. خامس أكسٌد تصبح :

 امثلة/

N2 O               اول اكسٌد ثانً النٌتروجٌن :S O3  ثالث اكسٌد الكبرٌت : 

H2 O               اول اكسٌد ثانً الهٌدروجٌن :C Oاول اكسٌد الكربون : 

N H3 ثالث هٌدرٌد النٌتروجٌن : 

5O 2N (11باخر ص توجد اسماء شائعة )توجد  : خامس اكسٌد ثانً النٌتروجٌن 

H2 O2 ثانً اكسٌد ثانً الهٌدروجٌن : 

S O2 ثانً اكسٌد الكبرٌت : 

 الرابعالباب                               تسمٌة الجزٌئات -الدرس الثانً:                      126ص     
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إذا ما كان فٌه 

 رقم ٌصبح أول

Oأكسٌد :F            فلورٌد : 

Clكلورٌد :Cl           كبرٌتٌد : 

Brبرومٌد :N           نترٌد : 

Hهٌدرٌد : 
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 تسمٌة األحماض:

 وهً تكون الهٌدروجٌن وعنصر آخر . -. تسمٌة االحماض الثنائٌة:1

 كلعنصر الذي بعد الهٌدروجٌن +  ٌحمض + الهٌدرو + اسم االقاعدة:  

 مثال/

 H Clحمض الهٌدروكلورٌك  :  

 H2 Sالهٌدروكبرٌتٌك :  حمض 

 تحتوي على الهٌدروجٌن مع اٌون اكسجٌنً. -. تسمٌة االحماض األكسجٌنٌة:2

 له قاعدتان :

 )تنتهً بــ آت(ٌك.        حمض + االٌون االكسجٌنً )بدون آت( +:  1القاعدة 

 H3 Po4حمض الفوسفٌك  :                H2 So4حمض الكبرٌتٌك  :  أمثلة/   

 H2 Co3حمض الكربونٌك  :                 H No3حمض النٌترٌك   :  

 )تنتهً بــ ٌت(حمض + االٌون االكسجٌنً )بدون ٌت( + وز.      :  2القاعدة 

 H Clo2حمض الكلوروز  :                 H No2حمض النٌتروز  :  أمثلة/    

 H2 So3حمض الكبرٌتوز  :  

 األٌون االسم األٌون االسم

    األمونٌوم
     ٌتالكلورا  

  
    ٌتالنٌتر

     اتالكلور  
  

    اتالنتر
    اتاألٌود  

  
    اتالكربون     الهٌدروكسٌد

   
    ٌتالكبرٌت     السٌانٌد

   
     اتالبٌكربون

    اتالكبرٌت  
   

    اتالفوسف
   

 

 بعض المركبات التساهمٌة وأسماؤهاصٌػ 

 اسم المركب الجزٌئً االسم الشائع الصٌػ الجزٌئٌة

H2O أكسٌد ثنائً الهٌدورجٌن ماء 

NH3 ثالث هٌدرٌد النٌتروجٌن أمونٌا 

N2H4 رابع هٌدرٌد ثنائً النٌتروجٌن هٌدرازٌن 

HCl حمض الهٌدروكلورٌك حمض الكلور 
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النموذج الجزٌئً الذي ٌستخدم الرموز والروابط لتوضع المواقع النسبٌة  -الصٌػ البنائٌة:

 لوٌس لها.للجزٌئات بعد رسم تركٌب للذرات ، وٌمكن التنبؤ بالعدٌد من الصٌػ البنائٌة 

 مثال/ -تركٌب لوٌس لمركب تساهمً له روابط أحادٌة:

N H3 

 عدد االلكترونات المتوفرة للترابط = .1

 ( 5×  1+ ) (  1×  3)  8 = الكترونات

 ازواج 4=  2على  8ومن ثم نقسم 

 تبقى زوج واحد نضعه على         نمثل :     

 الذرة المركزٌة.

 .2مثال

 

 

 

 

 

 

 .3مثال 

 

 

 

 

 

 الرابعالباب                               التراكٌب الجزٌئٌة  -الدرس الثالث:                      131ص     
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رقم المجموعة 

 Nلـ 

رقم المجموعة 

 Hلـ 

N         H       H 

H 
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 ٌون المتعدد الذرات :تركٌب لوٌس لأل

   P/ مثال
   

 اذا كان بالموجب ننقص، فنزود  3-الن االس   3( + 5×1( + ) 6×4)

=32       ,    32 \ 2 = 16 

-3 

                    O                       ٌجب ان تضع بٌن قوسٌن وٌضع فوق القوسٌن العدد الموجود بالسؤال 

O      P    O                

O             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أشكال الرنٌن:

 كتابة صٌػ لوٌس بأكثر من شكل.الرنٌن : 

 وثنائٌة بنفس الوقتٌحتاج لتكون الرنٌن أن ٌحتوي الجزئ أو األٌون على روابط أحادٌة 

   ث أشكال رنٌن لألٌون المتعدد الذرات مثال/ رسم ثال
  

 زوج 12،    24=  1( +6×3( + )1×5)

O                   O                                     O 

N      N                                     N 

O     O                 O          O                            O      O 

O        

N        .هذا الشكل المختصر للثالث االشكال السابقة 

O        O 

 

 

 

 

- 

- - - 
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 -استثناءات القاعدة الثمانٌة:

 اذا كان مجموع الكترونات التكافؤ فردي . .1

 

 

 االستقرار بأقل من ثمانٌة الكترونات. حالة .2

 االستقرار بأكثر من ثمانٌة الكترونات. .3

تتكون عندما تقدم إحدى الذرات إلكتورنٌن لتشارك بهما ذرة  الرابطة التساهمٌة التناسقٌة :

 أخرى أو اٌونا آخ بحاجة إلى الكترونٌن لٌكونا ترتٌبا الكترونٌا مستقرا باقل طاقة وضع.

 

 

 

 

)التنافر بٌن ازواج VSEPRٌسمى النموذج المستخدم فً تحدٌد شكل الجزيء نموذج 

 الكترونات التنافر(

ً التهجٌن :   .ٌحدث التهجٌن عند دمج شٌئٌن معا

 ماشكل الجزٌئات التالٌة وما مقدار زاوٌة الرابطة ونوع التهجٌن:حل سؤال: 

A )BF3                      نعمل الحسابات 

 ازواج. 8=   2÷  16 ،،    16( = 7×2( + )2×1)

Be       Cl      Cl  2عدد االزواج على الذرة المركزٌة 

 2االزواج المشتركة 

 .)على الذرة المركزٌة الٌوجد ازواج(0  االزواج الؽٌر المرتبطة  

 :ةالتالٌ الجدول بالصفحةننظر الى 

 

 

 

 

 الرابعالباب                               أشكال الجزٌئات   -الدرس الرابع:                      140ص     
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 االشكال الفراؼٌة للجزٌئات

 

 
 الجزيء

 

العدد الكلً لالزواج 
الموجودة على الذرة 

)المشتركة المركزٌة 
 وؼٌر المشتركة(

)ازواج  األزواج المشتركة 
لكن على الذرة المركزٌة 

عناصر  عتكون مشتركة م
 اخرى(

االزواج الؽٌر المرتبطة 
)ازواج على الذرة 

المركزٌة لكن لٌست 
 مشتركة(

المستوٌات المهجنة 
 )نوع التهجٌن(

 أشكال الجزٌئات

 
BeCl2 

 

 
2 

 
2 

 
0 

 
sp 

 خطً
 

180 
 

AlCl3 
 

 
3 
 

 
3 

 
0 
 

 

    
 مثلث مستو

 
120 

 
CH4 

 

 
4 

 
4 

 
0 

 

    
رباعً 
 منتظم االوجة
109.5 

 
PH3 

 

 
4 

 
3 

 
1 

 

    
 مثلث هرمً

 
107.3 

 
H2O 

 

 
4 

 
2 

 
2 

 

    
 منحن

 
104.5 

 
NbBr5 

 

 
5 

 
5 

 
0 

 

   d 
ثنائً الهرم 

 مثلثً
 رجوع للكتاب

 
SF6 

 

 
6 

 
6 

 
0 

 

      
ثمانً األوجة 

 منتظم
 رجوع للكتاب

 

 شرح مفصل :

BeCl2 

 
 
 

AlCl3 

CH4 
 
 
 

PH3 

H2O 
 
 
 

NbBr5 
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 ٌعتمد نوع الرابطة الكٌمٌائٌة على مقدار جذب كل ذرة لإللكترونات فً الرابطة.

 فرق الكهروسالبٌة ونوع الرابطة

 اٌونٌةرابطة  1.7أكبر من 

 رابطة تساهمٌة قطبٌة  )موجب وسالب( 1.7  -  0.4بٌن 

رابطة تساهمٌة ؼٌر قطبٌة )ممكن تكون قطبٌة  0.4اقل 
 لكنها ضعٌفة.

 

 مركبات تحوي روابط قطبٌة ولكنها لٌست قطبٌة:

 جزيء متماثل )قطبً( Cl                                      /مثال

C Cl4                          /C      Cl       Cl 

         Cl 

 واذا كانت خطٌة تكون غٌر قطبٌة اٌضاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالباب                         الكهروسالبٌة والقطبٌة   -الدرس الخامس:                      144ص     
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والمواد لناتجة فً المتفاعلة  راسة العالقات الكمٌة بٌن الموادهً د -الحسابات الكٌمٌائٌة:

  التفاعل الكٌمٌائً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتلة المواد المتفاعلة  =  كتلة المواد الناتجة.قانون حفظ الكتلة:  

م عدد الجسٌمات وعدد الموالت ثم طبق قانون فسر معادلة احتراق البروبات باستخدامثال/ 

 حفظ الكتلة.

C3 H8 (g) + 5O2 (g)         3 Co2 (g) + 4H2 O (g)     

 أوال/ نحسب الكتلة المولٌة لكل جزئ )على جمب(

 ثانٌا/ نحسب كتلة كل جزيء

 =    C3 H8كتلة . 1 

1mol C3 H8 * 44g = 44g 

 =   O2. كتلة 2

5mol O2  * 32g  =  160g 

 = CO2. كتلة 3

3mol CO2 * 44g = 132g 

 = H2O. كتلة 4

4mol H2O * 18g = 72 g 

 االن نطبق قانون حفظ الكتلة 

   O2+ كتلة   C3 H8كتلة المواد المتفاعلة = كتلة 

                         =44  +160 =  204    

 H2O+  كتلة    CO2كتلة المواد الناتجة = كتلة 

                       =72  +132  =204 

 

 الخامسالباب               المقصود بالحسابات الكٌمٌائٌة   -الدرس األول:                      162ص     
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        C3 H8لـ  المولٌة الكتلة 

[ 3*12 ]  +  [ 8*1] = 44 

  O2المولٌة لـ الكتلة 

[ 2*16 ] = 32 

 Co2الكتلة المولٌة لـ  

[ 1*12 ] + [ 2*16 ] = 44 

 H2 Oالكتلة المولٌة لـ 

 18 = [ 16*1 ] + [ 1*2 ]ج
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  -نسبة الموالت:

 نسبة بٌن اعداد الموالت ألي مادتٌن فً المعادلة الكٌمٌائٌة الموزونة. -النسبة المولٌة :

 مثال/ حدد النسب المولٌة جمٌعها لكل من المعادالت الكٌمٌائٌة الموزونة التالٌة:

K(s) + Br2(I)           2KBr(s) 

   KBr. النسبة المولٌة لــ K :         3. النسبة المولٌة للبوتاسٌوم 1

      

        
 و   

      

        
                

        

        
 و 

        

      
 

 Br2. النسبة المولٌة لـ 2

 
        

      
 و 

        

        
  

______________________________________________ 

 

 

 

 ٌتطلب حل مسألة الحسابات الكٌمٌائٌة كتبة معادلة كٌمٌائٌة موزونة.

    -حساب الموالت: ∎

 فً كمٌة وافرة من االكسجٌن؟ C3H8من   10molالتً تنتج عن احتراق  CO2عدد موالت  ما

C3H8(g) + 5O2(g)       3CO2(g) + 4H2O(g) 

 =عدد الموالت للمادة المجهولة 
عدد موالت المادة المجهولة من المعادلة 

عدد موالت المادة المعلومة من المعادلة
 من المسألة عدد موالت المعلوم × 

 

 =عدد الموالت للمادة المجهولة 
        

         
 × 10mol C3H8 

 =30 mol Co2 

 

 الخامسالباب               المعادالت الكٌمٌائٌة والحسابات   -الدرس الثانً:                      167ص     
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 المسألة
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 الحسابات الكٌمٌائٌة : حساب المول والكتلة

 / احسب كتلة وٌعطٌنً المول  )خطوات الحل(1مسالة 

 نحسب عدد موالت المجهول  -1

 

 

 نحسب الكتلة المولٌة للمجهول. -2

 الكتلة الذرٌة من الجدول الدوري(× )عدد الذرات 

 نخرج المطلوب اال وهو كتلة المجهول .  -3

 الكتلة المولٌة.× = عدد الموالت بالجرام الكتلة 

 حساب الكتل:

 طرٌقة حل المسالة/

 نحسب الكتلة المولٌة للمعلوم . -1

 نحسب عدد موالت المعلوم. -2

 نحسب عدد موالت المجهول. -3

 نحسب الكتلة المولٌة للمجهول . -4

 نحسب المطلوب اال وهو الكتلة بالجرام للمجهول. -5

 

 

 

 ٌتوقؾ التفاعل الكٌمٌائً عندما تستنفذ اي من المواد المتفاعلة تماما.

 وتنفذ اوال.هً التً تحدد سٌر التفاعل ، المادة المحددة للتفاعل: 

 جزء لم ٌتفاعل .فٌها هً التً تبقى المواد المتفاعلة الفائضة : 

 

 

 

  
عدد موالت المادة المجهولة من المعادلة 

عدد موالت المادة المعلومة من المعادلة
   عدد موالت المعلوم من المسألة×  

 الخامسالباب               المادة المحددة للتفاعل   -الدرس الثالث:                      173ص     
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 -خطوات حل المسالة:

 . حساب عدد الموالت للمادة المتفاعلة االولى.1

 . حساب عدد الموالت للمادة المتفاعلة الثانٌة.2

 األكبر على األصؽر.. قسمة موالت 3

 . تحدٌد المادة المحددة.4

-------------------------------------------------------------------------------------- 

      حل المثال بالكتاب:

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

  

 . تحدٌد المادة الفائضة.5

 . حساب كتلة الناتج.6

 . حساب كتلة المتفاعل من المادة الفائضة.7

 . حساب كتلة الفائض.8

 

25g            50g                ?g        

P4(s)    +     5O2(g) → P4 O10(s) 

=    P4عدد موالت 
25

123 9
= 0 202    

=    O2عدد موالت 
50

32
= 1 56    

 األن نحدد المادة المحددة والمادة الفائضة بالطرٌقة التالٌة   

 الفائضة . إذاً  بعد الحسبة االصغر هو المادة المحددة واالكبر هو المادة

 P4المادة المحددة للتفاعل هً : 

 O2المادة الفائضة هً : 

 : بالطرٌقة التالٌة : P4O10االن نستخرج كتلة الناتج  

284                123.9 

?                      25 

 =57.3 g P4O10 

 االن نستخرج كتلة المادة الفائضة بنفس الطرٌقة السابقة .

 )فً القاعدة هذة الكتلة المولٌة للمجهول تضرب بالذي قبلة وبعدة(      123.9              160

 10= 2×5ضرب بعشرة الن  160)مثل             25؟                 

= 32.3 g O2 

 الفائضة :  O2االن نحسب كمٌة 

32.3 – 50 =17.7 

 P4  =123.9الكتلة المولٌة لـ

 O2  =32الكتلة المولٌة لــ 

  P4O10=284الكتلة المولٌة لــ: 

 

 
1 56

5
= 0 312   −         

0 202 

1
= 0 202     

𝑃4عدد موالت 

موالت𝑃4 من المعادلة
     -   

O2عدد موالت 

موالت𝑂2 من المعادلة
 

 الكلتة المولٌة المادة المحددة           P4O10الكتلة المولٌة لـ

     

 كتلة المادة المحددة )من السؤال( )المطلوب(     P4O10كتلة 
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 أكبر كمٌة من الناتج ٌمكن الحصول علٌها من كمٌة المادة المتفاعلة المعطاة. -المردود النظري:

ً هو كمٌة المادة  -المردود الفعلً:  .الناتجة عند إجراء التفاعل الكٌمٌائً عملٌا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالباب                            نسبة المردود المئوٌة -الدرس الرابع:                      180ص     
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  نسبة املردود املئىية:

= نسبة المردود المئوٌة 
المردود الفعلً

المردود النظري
×100 

 فً المسألة ٌعطى المردود الفعلً والكن ال ٌعط المردود النظري

    أوال/ نحسب عدد موالت المجهول 

 عدد الموالت للمادة المجهولة =
عدد موالت المادة المجهولة من المعادلة 

عدد موالت المادة المعلومة من المعادلة
  عدد موالت المعلوم من المسألة×  

 ثانٌا/ نضرب عدد مالت المجهول فً كتلتة المولٌة .

 ومن ثم نطبق على القانون.
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  -المركبات العضوٌة:

 نظرٌة العلماء السابقٌن عن المركبات العضوٌة. / تكلم عن1س

 

 

 / ما المقصود بالقوة الحٌوٌة؟2س

 هً قوة ؼامضة تمكنها من تركٌب مركبات الكربون. 

 ماهو تعرٌؾ الكٌمٌاء العضوٌة والمركب العضوي ؟/ 3س

 هو فرع من فروع الكٌمٌاء لدراسة المركبات العضوٌة. -الكٌمٌاء العضوٌة: 

هً المركبات التً تحتوي على الكربون ماعدا أكاسٌد الكربون  -المركب العضوي: 

 والكربٌدات والكربونات.

 لعضوٌة؟/ لماذا تم تخصٌص فرع باسم المركبات ا4س

 لوجود الكثٌر من المركبات العضوٌة. 

 / ماهو سبب كثرة المركبات العضوٌة؟5س

 ( تراكٌبها معقدة.  3)     ( تراكٌب حلقٌة.   2( سالسل متفرعة.       )1)

 / ما المقصود بالهٌدروكربونات ؟6س

 تحتوي على عنصري الكربون والهٌدروجٌن فقط. ابسط المركبات العضوٌة.

 ؟   المٌثان./ ماهو أبسط مركب هٌدروجٌن1ًس

 مثال/جزئ المٌثان./ كٌؾ ٌمكن تمثٌل جزٌئات المركب العضوي؟ اذكر مثال؟    8س

 ( النموذج الفراؼً.4( نموذج الكرة والعصا. )3( الصٌؽة البنائٌة. )2الجزٌئٌة. )(الصٌؽة 1)

 وما اساس تقسٌمها؟/ ماهً اقسام الهٌدروكربونات 9س

 )ٌحتوي على روابط أحادٌة(المشبع         (1)

 )النة ٌحتوي على روابط ثنائٌة وثالثٌة(ؼٌر المشبع   (2)

 السادسالباب                   مقدمة إلى الهٌدروكربونات -الدرس األول:                      200ص     
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بما فٌها تلك المصنعة من المخلوقات  –/ عندما قبلت نظرٌة دالتون فً بداٌة القرن التاسع عشر بدأ الكٌمٌائٌون ٌفهمون حقٌقة أن المركبات 1ج

تتألؾ من ذرات مرتبة ومرتبطة معاً بتراكٌب محددة. واستنتج كثٌر من العلماء خطأً أن عد مقدرتهم على تصنٌع المركبات العضوٌة  –الحٌة 

 عائد الى القوة الحٌوٌة. ووفقا لهذا المبدأ فان المخلوقات الحٌة )العضوٌة ( لها قوة حٌوٌة ؼامضة تمكنها من تركٌب مركبات الكربون.
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 -تنقٌة الهٌدروكربونات:

 الطبٌعً للهٌدروكربونات؟/ ما هو المصدر 1س

 الوقود األحفوري )النفط(

 / ماهً عملٌة لتقطٌر التجزٌئً وفٌما ماذا ٌستخدم؟2س

 من خالل تكثفها عمد درجات حرارة مختلفة.هً عملٌة فصل مكونات البترول إلى مكونات أبسط منها. 

 ؟ االستفادة من النفط عند استخراجه / متى ٌمكن3س

 بعد تكرٌر النفط.

 رسم جدول ٌوضح جمٌع نتائج التكرٌر مع كتابة درجة ؼلٌانه واهم المكونات./ ا4س

 اهم المكونات درجة الؽلٌان المكون م

  C4H10إلى  CH4  °400اقل من  ؼازات 1

 C12H26إلى   C5H12 100-40 الجازولٌن 2
 C16H34إلى   C12H26 275-105 الكٌروسٌن 3

 C18H38إلى   C15H32 300-240 زٌت التسخٌن 4

 C22H46إلى   C17H36 300فوق  زٌت التزٌٌت والتشحٌم 5

 C20H42 400 المخلفات 6

 

 / ماهً عملٌة التكسٌر الحراري وما الفائدة منها؟5س

تحول المكونات الثقٌلة إلى الجازولٌن عن طرٌق كسر الجزٌئات الكبٌر إلى جزٌئات اصؽر 

 بفعل الحرارة.

 صناعة الملبوسات واالنسجة والبالستٌك.الفائدة: 

 

 

 

 تحتوي فقط على روابط أحادٌة فقط بٌن الذرات.هٌدروكربونات   -األلكانات:

 الهٌدروكربونات : 

 )احادٌة(مشبعة : االلكانات   (1)

 ؼٌر مشبعة  :    االلكٌنات :ثنائٌة (2)

 االلكاٌنات: ثالثٌة                     

 السادسالباب                        األلكانات-الدرس الثانً:                                  206ص     
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هً سلسلة المركبات التً ٌختلؾ  -السلسلة المتماثلة :

 بعضها عن بعض فً عدد الوحدة المتكررة.
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 2n+2HnCالصٌؽة        كربون. 10سؤال/ مركب من االلكانات ٌحتوي على 

 C10نكتب الكربون والرقم المرافق له    

 C10H22تصبح        H    = 22  10×2+2حتى نطلع ذرات 

 أسماء األلكانات العشرة األولى ذات السالسل المستقٌمة 

 . بنتان5. بٌوتان       4. بروبان      3. اٌثان        2. مٌثان.           1

 . دٌكان10. نونان       9هكسان      . 8. هبتان         7. هكسان         6

 سؤال/ بنتان  الصٌؽة الجزٌئٌة والصٌؽة البنائٌة.

 (12=2+2×5: الن 12(  ) 5: الن بنتان رقمة 5)     12H5Cالصٌؽة الجزٌئٌة :     

 CH2ثم نرى الباقً ونضعه بالنص كـ CH3اوال: نضع فً االطراؾ الصٌؽة البنائٌة المكثفة:  

 CH2ونمثل بـ 3فً كال الطرفٌن سٌبقى  CH3لو وضعنا 

 CH3ــــCH2  ــــ CH2  ـــــ CH2ـــــCH3     على رقم البنتان( 5)ٌجب ان تكون عدها 

 الصٌؽة البنائٌة العادٌة: 

 

 

 لكانات ذات السالسل المتفرعة: األ

 االلكانات البسٌطة

 البٌوتٌل اإلٌزوبروبٌل البروبٌل اإلٌثٌل المٌثٌل االسم

البنائٌة  الصٌؽة
 المكثفة

CH3     CH3CH2 CH3CH2CH2 CH3CHCH3 CH3CH2CH2CH2- 

 .السلسلة الرئٌسٌةٌطلق على أطول سلسلة كربونٌة متصلة عند تسمٌة األلكانات المتفرعة 

 المجموعات البدٌلة.تسمى كل التفرعات الجانبٌة 

 . IUPACٌة االلكانات بنظام تسم

 ٌتم اختٌار اطول سلسلة تحتوي التفرع.  -1

 ٌتم ترقٌم ذرات كربون السلسلة من اقرب طرؾ تفرع. -2

 ٌتم كتابة ثنائً أو ثالثً على حسب عدد مرات تكرار الفرع. -3

 ٌكتب رقم الفرع ثم اسمة ثم اسم االلكان. -4
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 4        3      2      1                              مثال/

CH3ـــCHـــCH2ــــCH3 

                                         CH3 

 . اول خطوة نحدد اطول سلسلة 

 ثانً خطوة نرقم من اقرب طرؾ للتفرع.

 ثالث خطوة ٌتم كتابة ثنائً او ثالثً حسب تكرار الفرع )هنا النكتب شً النه واحدد(

ثم اسم  (31نكتب رقم الفرع )ثانً خطوة( ثم اسمة )من الجدول صرابع خطوة 

 (.31االلكان )من الجدول ص

 مٌثٌل بٌوتان. - 2     ٌصبح االسم:

    CH3   3     4   1                          مثال/ 

CH3ــCHـــCH2ـــCHـــCH3 

 CH2  5                  ثنائً مٌثٌل هبتان – 2،4

                    CH2  6 

                  CH2   7 

____________________________________________________ 

 مثال/ 

 

 

 

 : األلكانات الحلقٌة

 وهً هٌدروكربونات حلقٌة تحتوي على روابط احادٌة فقط.

 بروبان حلقً                     مثال/            

 بروبان الن بروبان الثالث حسب الجدول . واخترنا بروبان على عدد االضالع.

                                   C2H5 

                                CH3 

 مٌثٌل هكسان حلقً -2-اٌثٌل  -1

  -خصائص االلكانات:

ً  -3ال تذوب فً الماء.       -2مركبات ؼٌر قطبٌة.         -1  .ؼٌر نشطة كٌمٌائٌا
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 (األلكٌنات)

 . CnH2nالصٌؽة العامة: 

 -للتسمٌة: IUPACنظام 

 ٌتم اختٌار اطول سلسلة تحتوي رابطة مزدوجة.  -1

 نرقم لألقرب للرابطة المزدوجة. -2

 ٌكتب اسم الفرع ورقمة ثم رقم الرابطة ثم اسم االلكٌن. -3

 أمثلة/

CH3    CH    CH    CH3 

 بٌوتٌن .                               )نبدا نرقم ( -2

                                                                   CH3   

CH3   CH   CH   C   CH   CH 

                                                                   CH3 

 هكسٌن.             نحدد اطول سلسلة ونرقم -2-ثنائً مٌثٌل  – 4،4

CH3   CH2   CH   CH   CH2   CH   CH   CH3 

 اكتاداٌن         )داٌن الن فٌه زوجٌن (  – 5,  2 

CH3   CH   C   CH2   CH   CH      CH3 

                                                   CH3 

 هبتادٌن  – 2،5 - مٌثٌل  – 3 

 -خواص األلكٌنات واستخدامتها : 

 مواد ؼٌر قطبٌة )مثل االلكانات(. -1

 درجات انصهارها وؼلٌانها منخفضة. -2

 الرابطة الثانٌة تزٌد من الكثافة اإللكترونٌة بٌن ذرتً الكربون()الن نشطة فهً اكثر نشاطا من االلكانات.  -3

عمل االٌثٌن فً انضاج الثمر بجنً الفواكة والخضروات وٌصنع االٌثٌن ٌست -االستعماالت :

 كثٌر من المنتجات.

 السادسالباب                 األلكٌنات واأللكاٌنات-الثالث:الدرس                                   216ص     
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 )األلكاٌنات(

 هً هٌدروكربونات ؼٌر مشبعة تحتوي على رابطة ثالثٌة واحدة أو اكثر بٌن ذرات الكربون.

 CnH2n-2 -الصٌؽة العامة:

  -أمثلة:

CH3   C    C    CH2    CH2    CH3 

  هكساٌن -                              2

CH3   C    C    CH    CH3            

        CH3 

 بنتاٌٌن -2 –مٌثٌل  -4 

  -خواص األلكٌنات واستخداماتها:

 خصائص فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة شبٌهة بااللكٌنات. لاللكاٌنات -1

 االلكاٌنات اكثر نشاطا من االلكٌنات . -2

 االستٌلٌن ٌستعمل عادة الؼراض اللحام. -استعماالته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3 – CH2  

CH2    CH 

CH     C 

 

 



 
 فيصل عبداهلل الزهراني -   2كيمياء  34

 

 

 اشراك عدد من الصٌػ البنائٌة فً صٌؽة جزٌئٌة واحدة. -التشكل:

 -:البنائٌةالمتشكالت 

 

 

 

 . 2Hو  1Cفً االشكال: كل ركن ٌاخذ 

 اذا كان الشكل فٌه تفرع ما نحسب التفرع 

 .  2Hواحدة من الركن  الكن اذا طلع فرعٌن من نفس الركن نحذؾ  Hونحذؾ 
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  -:الحلقٌة األلكٌنات واأللكاٌنات

 

 

 حلقً                    هكسٌن حلقً                                هكساٌن حلقً هكسان

 الترقٌم هنا ٌنحصر بٌن االزواج         

 

 

 ثنائً اٌثٌل هكساٌن حلقً – 3,4                     , مٌثٌل هكسٌان حلقً           3

 -المركبات األروماتٌة:

 البنزٌن تكون بهذا الشكل:حلقة  

  -طرٌقة التسمٌة:

 بنفس تسمٌة االلكانات الحلقٌة 

 امثلة / 

 

 المثال األول/ النرقم اذا كان فٌه تفرع واحد 

 المثال الثانً / نفس المثال االول.
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 المثال الثالث/ نرقم النه ٌوجد فرعٌن.

 }مصطلحات{

 حلقات بنزٌن جزاء من بناءها.هً مركبات عضوٌة تحتوي على  -المركبات األروماتٌة:
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